Informace občanům obce Hříškov
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála za sebe i celé zastupitelstvo klidné a
pohodové Vánoce. V roce 2020 Vám přejeme hodně zdraví, pracovní i osobní
úspěchy a především, každý den úsměv na tváři.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za účast na společenském, kulturním i
sportovním životě v obci, dětem také v zájmových kroužcích. Pokud vidíme Váš
zájem, je to odměna pořadatelům.
Dále děkuji za velmi přínosnou a obětavou práci každého jednotlivce, který se
podílí na uskutečnění soukromých i obecních akcí, spolkům, vedoucím zájmových
kroužků a v neposlední řadě i spolupracujícím fyzickým a podnikatelským
subjektům, kteří se podílí na provozu a údržbě obecního majetku. Všechny tyto
činnosti jsou často nedoceněné, přesto velmi důležité pro náš spokojený život
v obci.

Místní restaurace pořádá:
Odpolední střelbu ze vzduchovky dne 28.12.2019 v sále bývalé školy od 14hod,
vstup děti zdarma, dospělí 50,-Kč

Silvestrovské posezení s živou hudbou a občerstvením od 19.hod dne
31.12.2019
PF 2020

Hrnečky s motivem Hříškova a kniha „Hříškov- ves mezi pěti vrchnostmi“ jsou na
prodej na obecním úřadě, na poště a v prodejně,,COOP“.
Přílohou si Vám dovoluji zaslat souhrnnou informaci o sběru a třídění odpadů .

Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme připravili podmínky k částečné změně systému shromažďování a třídění
odpadů v naší obci. Většina změn vychází z našeho zájmu snížit množství směsného
(komunálního) odpadu a zvýšit množství odpadu vytříděného, některé změny jsou nutné na
základě platné legislativy. Platby za likvidaci odpadu pro rok 2020 se budou vybírat od
1.února 2020. Podrobné informace k platbě budou uveřejněny v lednových ,,Informacích“.

Změna míst sběru tříděného odpadu
V obci Hříškov budou sběrné nádoby od ledna umístěny přednostně na dvoře obecního
úřadu, u prodejny COOP jen v omezeném rozsahu (plast, papír, sklo).
Na dvoře obecního úřadu budou umístěny velké sběrné nádoby (kontejnery) na plasty, papír,
sklo, textil a dále menší nádoby (popelnice) na plasty (žluté) obaly od nápojů (oranžové),
kovy (bílé ) a tuky z domácnosti (černé) a malé elektrospotřebiče (červené).
U Hřbitova bude dále kontejner na bioodpad a menší nádoba na plast (žluté) a sklo (zelené).
V Bedřichovicích budou stávající kontejnery na návsi doplněny menšími nádobami
(popelnicemi ) na obaly od nápojů (oranžové), kovy (bílé) a tuky z domácnosti (černé) .
Na Hvížďalce budou stávající kontejnery doplněny o kontejner na papír.

Nová služba pro Vás
Dnes, v pondělí 16.12.2019 Vám bude s tímto letákem vložen do schránky žlutý pytel pro
sběr plastů. Každé další pondělí ráno budeme naplněné pytle s plasty svážet od jednotlivých
domů a to ve všech částech obce. Pytle tedy jen naplníte plasty všeho druhu, zavážete a
umístíte do 8hod před dům. My ho odvezeme a do schránky dostanete pytel nový. Pytle
musí obec kupovat, proto je prosím nepoužívejte k jiným účelům.
Pokud by měl někdo zájem takto měnit i pytle s kovy nebo od nápojových kartonů, domluvte
se s pracovníky obce a budeme Vám svážet a dávat do schránky i pytle pro ostatní odpady.

Sběrové nádoby
Všechny sběrové nádoby jsou NOVĚ zakoupeny obcí s příspěvkem KÚÚK z dotačního
Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji. Nebude tak nutné
vynakládat velké finanční obnosy na pronájem nádob od svozové společnosti. Nádoby budou
v základní barvě černé, odlišené barevnými víky.
Předpokládáme, že náš zájem je i Vaším zájmem a budete se ke sběrovým nádobám chovat
jako k vlastnímu majetku, tedy opatrně. Pokud je poškodíme, nebo zničíme, musíme si další
zakoupit za vlastní peníze.
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Dále bychom Vás požádali, aby jste nadměrný, nebo jiný odpad ze svých domácností určený
k likvidaci jednorázovým svozem neodkládali na dvoře mezi kontejnery. Pokud takový
odpad máte, kontaktujte zaměstnance obecního úřadu, kteří s Vámi tuto záležitost vyřídí.
Nově sbíráme:
Tuky z domácnosti do černých popelnic. Použitý olej slijte do jakékoliv uzavíratelné plastové
lahve, pevně uzavřete a vhoďte i s plastovou lahví do popelnice. Patří tam pouze tuky
z kuchyně, nikoliv motorové oleje apod.
Drobné elektro jsou elektrospotřebiče bez světelného zdroje (rádio, mixer, fén apod.)
Spotřebiče se světelným zdrojem-lampy, světelné vánoční řetězy, zářivky, žárovky apod.
vhazujte do této nádoby odděleně (např. plastový nebo papírový sáček).
Textil vhazujte do kontejneru zabalený nejlépe v igelitovém sáčku.

K zamyšlení
V současné době Vám dáváme k dispozici kompostéry určené k odkládání Vašeho
bioodpadu. Tento odpad bohužel tvoří obrovský podíl na celkovém množství odpadu
komunálního (směsného). Další málo tříděnou složkou v obci je papír.
Naším společným zájmem je snížit celkové množství tohoto odpadu důsledným tříděním
všech složek tak, aby opravdu každý papír, tedy i účtenky, vánoční papír, ubrousky apod.
skončily v modré nádobě, plechovka od nápoje či hliníkové obaly od paštiky v bílé nádobě,
veškeré plasty ve žluté apod. Pokud netopíte uhlím, z kterého je popel nevhodný ke
kompostování a třídíte každou slupku od banánu, brambor a skutečně odnášíte na kompost
vše, co tam patří, je velmi nepravděpodobné, že naplníte 120l nádobu směsným odpadem za
14dnů a to i v rodině čtyřčlenné.
Nabízíme Vám touto cestou poloviční nádoby zdarma a ještě za vývoz zaplatíte ročně
poloviční cenu, tedy pouze 500,-Kč. A kdyby Vám malá popelnice z nějakého důvodu
výjimečně v průběhu roku nestačila, vždy se dá dokoupit na obecním úřadě 120l pytel.
Ceny vývozu popelnic každoročně stoupají, v roce 2020 zaplatí naše obec za každou jednu
120l popelnici 1500,-Kč za rok při čtrnáctidenním svozu. Přesto ceny za likvidaci chceme
udržet i v příštím roce a platby pro Vás nenavyšovat. Vy zaplatíte 1.000,- Kč a obec doplatí
500,-Kč a to jen na komunální odpad.

Pomozte obci vlastní zodpovědností,
opravdu záleží na každém jednotlivci, na každé rodině.
Za Obec Hříškov, starostka Jana Kalašová
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